
Постановка проблеми. На сьогоднішній 

день проблема лептоспірозу в Україні та в сві-

ті є досить актуальною, не дивлячись на значні 

зусилля медичних і ветеринарних фахівців. Це 

в першу чергу зумовлено зооантропонозним 

характером цього захворювання [1, 2]. 

Як відомо серед домашніх тварин яких 

утримує людина саме собаки і кішки найчасті-

ше контактують з людиною. Проте, люди, які 

утримують тварин не завжди усвідомлюють, 

що цим самим вони беруть на себе велику від-

повідальність перед твариною та перед людст-

вом. Недостатність інформації або не вміння її 

правильно сприймати, часто веде до того, що 

власники тварин ігнорують вакцинацію своїх 

улюбленців, або ж порушують її схему. Це в 

свою чергу призводить до захворювання тва-

рин на інфекційні хвороби, в тому числі і на 

лептоспіроз. Окрім неуважного ставлення до 

специфічної профілактики лептоспірозу, люди 
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У продовж 2009-2014 років було досліджено 5772 сироватки крові собак, серед яких у 2768 

пробах були виявлені протилептоспірозні антитіла, титр від 1:50 до 1: 800 в реакції 

мікроаглютинації. Серологічними дослідженнями сироваток крові собак було встановлено 

поширеність 21 серовара лептоспір. Привертає увагу велика кількість змішаного носійства 

(33,2%), а саме відмічались ураження двома-трьома лептоспірозними агентами. 

Вивчаючи вікову динаміку встановили, що найбільше хворих тварин було у віці від 1 до 6 років 

і старше десяти років. Чітко вираженої залежності між сезонними змінами та 

захворюваністю собак на лептоспіроз нами встановлено не було. 

Дослідження показали, що частка собак, у сироватці яких виявлено антитіла до 

лептоспірозу, що живуть у приватному секторі, значно нижча (27,67%), ніж в квартирах 

(72,33%). Важливу роль у цьому процесі відіграє різке зростання темпів приросту чисельності 

дрібних домашніх тварин (собаки і кішки), особливо безпритульних. 

Встановлено, що найчастіше у собак спостерігалася геморагічна форма лептоспірозу і 

тільки у 21% тварин молодших двох років реєструвалася жовтянична форма захворювання 

Лептоспіроз, лептоспіри, собаки, реакція мікроаглютинації, протилептоспірозні 

антитіла, титр антитіл, змішане носійство 

досить часто забувають про елементарні пра-

вила власної гігієни. Таке халатне відношення 

може коштувати людині здоров'я, адже лепто-

спіроз є дуже небезпечним захворюванням як 

для людей, так і для тварин [3, 4, 5]. 

Серйозна проблема безпритульних тварин в 

Україні також потребує особливої уваги фахів-

ців, оскільки ці тварини завдяки тривалому 

безсимптомному лептоспіроносійству є одним 

із головних резервуарів збудника таким чином 

сприяючи розповсюдженню цього захворю-

вання. Цей факт відіграє значну роль у збере-

женні патогенних сероварів лептоспір у навко-

лишньому середовищі і формуванні вогнищ 

інфекції, природних резервуарів та розповсю-

дженні захворювання [6, 7]. 

В останні роки різко зросла роль представ-

ників серологічної групи Canicola як етіологі-

чного чинника лептоспірозів у людей, що є 

досить характерно для великих міст. Собаки із 
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маніфестними формами захворювання та леп-

тоспіроносії стали найбільш вагомим джере-

лом інфекції. Так, у Росії на їх долю припадає 

близько 70% всіх випадків лептоспірозу. Три-

вале лептоспіроносійство та інапаратний пере-

біг інфекції у собак, які розвиваються при ви-

користанні недостатньо імуногенних вакцин 

та неадекватних схем вакцинації, значно 

ускладнює виявлення та оздоровлення вогнищ 

лептоспірозу [8, 9, 10, 11]. 

Метою нашої роботи було вивчення епізоо-

тологічних особливостей та аналіз етіологічної 

структури лептоспірозу собак у місті Києві. 

Матеріали та методи досліджень. Дослі-

дження проводилися протягом 2009-2014 ро-

ків на базі приватної ветеринарної клініки 

«Слон і Моська» Дарницького району міста 

Києва. За цей період на базі приватної ветери-

нарної лабораторії ТОВ “Бальд” міста Києва 

було серологічно досліджено 5772 проб сиро-

ваток крові клінічно хворих собак з підозрою 

на лептоспіроз. 

Сироватки крові досліджували за загально-

прийнятою методикою в РМА з використан-

ням 21 лептоспірозного антигену: L. 

icterohaemorrhagie, L. canicola, L. 

grippotyphosa, L. pomona, L. tarassovi, L. 

hebdomadis, L. sejroe, L. Australis, L. mini, L. 

bataviaе, L. javanica, L. ballum, L. pуrogenes, L. 

cynoptery, L. autumnalis, L. celledoni, L. 

semorange, L. panama, L. shermani, L. louisiana. 

Для мікроаглютинації в центр діагностики на-

правляли венозну кров у кількості 1,5 мл з ко-

жної тварини. Серед хворих тварин проводили 

клінічне обстеження і збирали анамнез. 

Результати досліджень. Протягом 2009-

2014 років було досліджено 5772 сироватки 

крові собак, серед яких в 2768 пробах були ви-
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Рисунок. Етіологічна структура лептоспірозу собак у місті Києві за 2009-2014 р., %  
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явлені протилептоспірозні антитіла в титрі від 

1:50 до 1: 800 в реакції мікроаглютинації. 

Спостереження за хворими на лептоспіроз 

тваринами дозволило вивчити основні клінічні 

ознаки захворювання. Встановлено, що часті-

ше у собак зустрічалася геморагічна форма 

лептоспірозу. За неї у собак розвивалася суб-

фібрильна температура (39,3 – 40,0), відміча-

лась слабкість, пригнічення, відмова від кор-

му, неприємний запах з ротової порожнини, 

іноді діарея. У деяких тварин спостерігали 

кон’юнктивіти, виразки на слизовій оболонці 

ротової порожнини і лапах у ділянці подуше-

чок. 

Клінічні ознаки описані при геморагічній 

формі лептоспірозу були характерні і для жов-

тяничної. З’являвся так само типовий симптом 

хвороби – жовтяниця видимих слизових обо-

лонок. Жовтянична форма захворювання ре-

єструвалася тільки у 21% собак молодше двох 

років. 

Перебіг захворювання був більш важким і 

прогноз практично завжди несприятливим. 

Смертність при жовтяничній формі лептоспі-

розу склала 90%. 

При серологічному дослідженні сироваток 

крові собак нами було встановлено, що серо-

позитивність в різній мірі була виявлена усіма 

21 сероварами лептоспір: L. icterohaemor-

rhagie, L. canicola, L. grippotyphosa, L. pomona, 

L. tarassovi, L. hebdomadis, L. sejroe, L. Aus-

tralis Bratislava, L. mini, L. bataviaе, L. javanica, 

L. ballum, L. pуrogeпes, L. cynoptery, L. autum-

nalis, L. australis erinaceieuropaei, L. celledoni, 

L. semorange, L. panama, L. shermani, L. louisi-

ana. Найбільш часто захворювання виникало у 

зв'язку з паразитоценозом L. sejroe (19,7%), L. 

icterohaemorrhagie (56,6%) L. louisiana (19,5%), 

L. canicola (53,2%), L. grippotiphosa (13,5%).  

Привертає увагу велика кількість змішаних 

реакцій (33,2%). Найчастіше серопозитивні 

реакції відзначалися одночасно з двома лепто-

спірозними агентами L. icterohaemorrhagiae + 

L. canicola; L. icterohaemorrhagiae + L. brati-

slava; L. icterohaemorrhagiae + L. tarassovi, але 

іноді і з трьома L. icterohaemorrhagiae + L. 

canicola + L. sejroe; L. icterohaemorrhagiae + L. 

canicola + L. pomona. 

При дослідженні було встановлено, що ге-

морагічна форма найчастіше була викликана 

L. canicola, L. tarassovi, L. canicola, жовтянична 

– тільки L. sejroe, L. icterohaemorrhagiae. 

При визначенні вікової динаміки встановле-

но, що з 2768 собак, хворих на лептоспіроз 

2503 були старше одного року. Найбільше 

хворих тварин було у віці від 1 року до 6 років 

і старше десяти років. 

Вивчаючи сезонну динаміку лептоспірозу 

собак за період спостереження чітко вираже-

ної залежності між сезонними змінами та за-

хворюваністю собак на лептоспіроз встановле-

но не було. Можна відзначити, що найбільша 

кількість хворих тварин було виявлено в пері-

од з січня по березень і з вересня по листопад. 

Дослідження показали, що частка собак, у 

сироватці яких виявлено антитіла до лептоспі-

розу, що живуть у приватному секторі, значно 

нижча (27,67%), ніж в квартирах (72,33%). Ва-

жливу роль у цьому процесі відіграє так само 

різке зростання темпів приросту чисельності 

дрібних домашніх тварин (собаки і кішки), 

особливо безпритульних. 

Висновки.  

1. У етіологічній структурі захворювання 

собак на лептоспіроз викликають 21 серовари 

лептоспір: L. icterohaemorrhagie, L. canicola, L. 

grippotyphosa, L. pomona, L. tarassovi, L. 

hebdomadis, L. sejroe, L. Аustralis Bratislava, 

L. mini, L. bataviaе, L. javanica, L. ballum, L. 

pуrogeпes, L. cynoptery, L. autumnalis, L. 

Australis Erinaceieuropaei, L. celledoni, L. 

semorange, L. panama, L. shermani, L. louisiana. 

Частіше захворювання виникало у зв’язку з 

паразитоценозом L. Sejroe, L. icterohaemor-

rhagie, L. louisiana, L. canicola, L. grippotiphosa. 

2. Перебіг епізоотичного процесу при леп-

тоспірозі собак в місті Києві характеризується 

відсутністю чітко вираженої сезонності, хоча 

відмічено збільшення кількості хворих тварин 

у період з січня по березень і з вересня по лис-

топад. 

3. Лептоспіроз у собак проявляється двома 

основними формами: жовтяничною і геморагі-

чною, остання найчастіше була викликана L. 

canicola, L. tarassovi, L. canicola, а жовтянична 

– тільки L. sejroe, L. icterohaemorrhagiae. 
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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ  

СТРУКТУРА ЛЕПТОСПИРОЗА СОБАК В ГОРОДЕ КИЕВЕ  

Мельник В.В., Калита А.С.  

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев 

В течение 2009-2014 годов было исследовано 5772 сыворотки крови собак, среди которых в 

2768 пробах были обнаружены протилептоспирозные антитела, титр от 1:50 до 1: 800 в реак-

ции микроагглютинации. Серологическими исследованиями сывороток крови собак было уста-

новлено распространенность 21 серовара лептоспир. Привлекает внимание большое количество 

смешанного носительства (33,2%), а именно отмечались поражения двумя-тремя лептоспироз-

ными агентами. 

Изучая возрастную динамику установили, что больше всего больных животных было в воз-

расте от 1 до 6 лет и старше десяти лет. Четко выраженной зависимости между сезонными 

изменениями и заболеваемостью собак лептоспирозом нами установлено не было. 

Исследования показали, что доля собак, в сыворотке которых обнаружены антитела к леп-

тоспирозу, живущих в частном секторе, значительно ниже (27,67%), чем в квартирах (72,33%). 

Важную роль в этом процессе играет резкий рост темпов прироста численности мелких до-

машних животных (собаки и кошки), особенно бездомных. 

Установлено, что чаще всего у собак наблюдалась геморрагическая форма лептоспироза и 

только у 21% животных моложе двух лет регистрировалась желтушная форма заболевания 

Лептоспироз, лептоспиры, собаки, реакция микроагглютинации, протилептоспирозные 

антитела, титр антител, смешанное носительство 


